Jelentkezési határidő: 2018.

február 12.

Időpont: 2018. március 1-2. Helyszín: Velence Resort & Spa****
Jelentkezem a szakmai konferenciára

SZTE örökös tagoknak a feltüntetett ár a
vendéglátást és a szakesten való részvételt tartalmazza. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programon való részvételt, az ellátást (kivéve az ebédet,
mely külön választható) a konferencia
kiadványt, technikai- és szervezési költséget, parkoló használatot a szakesten
való részvételt. Egy jelentkezési lapon
egy fő jelentkezését kérjük feltüntetni. A
hiányosan és/vagy nem olvashatóan
kitöltött jelentkezési lap nem alkalmas a
regisztrációra.

Név:
Beosztás:
Cégnév:
Adószám:
Postázási cím:
Számlázási cím:
Telefon:
E-mail cím:

Földtani szakértők a konferencián való
részvételért kreditpontot kapnak.

Földtani szakértői szám:

 Nem vagyok SZTE tag, kérem, hogy az SZTE Kő- és Kavics szakosztálya egyéni tagként regisztráljon és az egyesület rendezvényeiről tájékoztatást küldjön.
 SZTE tag vagyok (rendezett tagdíjjal), ezért a * jelzett részvételi díjak árából 10%
kedvezményt kapok.

Részvételi díj
kategóriák

Normál kategória

Egyetemi oktatók
Egyetemi hallgatók/ Nyugdíjasok

 29.700,-Ft/fő+ÁFA*

 15.000,-Ft/fő+ÁFA* (bruttó 19.050 Ft)

Tudomásul veszem, ha egyik kategóriát sem jelölöm be, akkor a „legmagasabb” kategóriába kerülök. Jogosultságomat, ha kell igazolom.

Szállásigénylés

Egyágyas elhelyezés (félpanzióval) esetén
(20.500,-Ft/fő/éj +ÁFA+430,-Ft/fő/éj-IFA)
 02.28.

Ebédet igénylek

Kétágyas elhelyezés (félpanzióval) esetén
(14.600,-Ft/fő/éj+ÁFA+430,-Ft/fő/éj-IFA)

 03.01.

a következő napokra: 



03.01.



03.02.

02.28.



03.01.

(2.750,-Ft/fő/ebéd + ÁFA)

Szeretnék kiállítani illetve cégemet reklámozni
 2 m2 kiállítási alapterület épületen belül, cégismertető a

 6 m2 kiállítási alapterület épületen kívül, cégismertető a

konferencia honlapján valamint a konferencia papírkiadványában 1 oldal terjedelemben: 50.000,-Ft + ÁFA

konferencia honlapján valamint a konferencia papírkiadványában 1 oldal terjedelemben: 50.000,-Ft + ÁFA

 További kiállítási területet : …… m2 : 7.000,-Ft/m2+ ÁFA
 Promóciós anyag (max. 3 féle A/4, akár többoldalas)
elhelyezés közös asztalon: 20.000,-Ft + ÁFA

 Cégismertető a konferencia honlapján és a konferencia
papírkiadványában 1 A/4 oldal terjedelemben – 15.000,-Ft
+ÁFA
Szórólap (max. 2 féle A/4 egyoldalas) elhelyezés a konferencia csomagban: 22.000,-Ft + ÁFA



Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott árakon a szervezők csak 2018. február 6.-ig fogadják a szállás és ebéd igényeket.
A megadott határidő után a feltüntetett árak emelkedhetnek. A szállásár tartalmazza: szállás, büféreggeli, vacsora, wellness részleg korlátlan használatát.
A részvételi díj és az igényelt szolgáltatási költség összegét a megküldött díjbekérő beérkezése után befizetem. Tudomásul vesszem, ha jelentkezésem ellenére a konferencián valamilyen okból nem veszek részt, úgy a befizetett összeget viszsza nem igényelhetem. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az 27%-os ÁFA-t.

Visszaküldendő és folyamatos tájékoztatás kérhető:
SZTE Kő- és Kavics Szakosztály
1034 Budapest, Bécsi út 122.
Kárpáti László titkár
Mobil: +36-20/4689003
Telefax: +36-1/2019360
karpati@szte.org.hu

Konferencia Iroda Bt.
1084 Bp., Mátyás tér 10-11.,614.
Mobil: +36-20/9432634
Mobil: +36-20/3567123
Telefax: +36-1/3339676
posta@kibt.hu

Kelt:

…………………………………………………………………………………….
.

Aláírás, pecsét

